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Zombiefabrikken Lasse Bo Andersen Hent PDF Tom, Johnny, Emma og Rebecca er nået frem til

Zombiefabrikken. Det uhyggelige sted ligger gemt bag hegn og pigtråd. Og omgivet af skov hele vejen rundt.
Er det her alle zombierne kommer fra? Tom og Johnny leder efter Lisa i den mørkelagte fabrik. Men snart
overraskes de af beboerne i fabrikkens kælder ... de levende døde. "Johnny tav brat. Da han mærkede noget
gribe fat om sit håndled. Og nogle klamme, rådne fingre begyndte at hive i ham. I det flakkende lys fra lygten

fik han øje på en savlende kødæder. Og alle de andre bag den." `Uhyggen kryber ned af siderne i denne
blodige splatter-fortælling, der også rummer flere gys og en overraskende cliff-hanger af en slutning.´ - DBC,
Dansk BiblioteksCenter `Sproget er letlæst og holdt i korte sætninger, men fyldt med action, splat og uhygge.
Rent guf for unge zombie-elskere.´ - Bogrummet.dk `Zombie Splatter bøgerne er helt perfekte for børn der
elsker spænding og gys. De kan læses fra 8-12 år og kan sagtens sidestilles med en børneudgave af tv-serien
The Walking Dead.´ - Bogblogger.dk Zombie Splatter-serien er en serie med action, spænding og gys for

aldersgruppen 8-11 år. Bøgerne er illustrerede og lette at læse. Lasse Bo Andersen (f. 1964) er en dansk tegner
og forfatter. Han har især udmærket sig med sin række af spændings- og gyserserier for børn, men har også

udgivet enkelte samlinger med tegneseriestriber til voksne.

 

Tom, Johnny, Emma og Rebecca er nået frem til Zombiefabrikken.
Det uhyggelige sted ligger gemt bag hegn og pigtråd. Og omgivet af
skov hele vejen rundt. Er det her alle zombierne kommer fra? Tom
og Johnny leder efter Lisa i den mørkelagte fabrik. Men snart

overraskes de af beboerne i fabrikkens kælder ... de levende døde.
"Johnny tav brat. Da han mærkede noget gribe fat om sit håndled.
Og nogle klamme, rådne fingre begyndte at hive i ham. I det

flakkende lys fra lygten fik han øje på en savlende kødæder. Og alle
de andre bag den." `Uhyggen kryber ned af siderne i denne blodige
splatter-fortælling, der også rummer flere gys og en overraskende

cliff-hanger af en slutning.´ - DBC, Dansk BiblioteksCenter `Sproget
er letlæst og holdt i korte sætninger, men fyldt med action, splat og

uhygge. Rent guf for unge zombie-elskere.´ - Bogrummet.dk



`Zombie Splatter bøgerne er helt perfekte for børn der elsker
spænding og gys. De kan læses fra 8-12 år og kan sagtens sidestilles

med en børneudgave af tv-serien The Walking Dead.´ -
Bogblogger.dk Zombie Splatter-serien er en serie med action,

spænding og gys for aldersgruppen 8-11 år. Bøgerne er illustrerede
og lette at læse. Lasse Bo Andersen (f. 1964) er en dansk tegner og
forfatter. Han har især udmærket sig med sin række af spændings- og
gyserserier for børn, men har også udgivet enkelte samlinger med

tegneseriestriber til voksne.
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